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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes, señoras y señores diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

La Sra. Tur està un poc emboirada avui, els deman
disculpes, Sílvia Tur substitueix el Sr. Pep Castells. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Passem, doncs, a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu al debat de les Proposicions no de llei
RGE núm. 1843 i 2342/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1843/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvis normatius o interpretatius perquè els
crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin per a les
empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat, minimis.

Comencem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1843/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis. Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula el
Sr. Melià, per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades. Com és públic i conegut per tothom, la normativa de
la Unió Europea estableix un màxim d’ajudes econòmiques que
poden donar els estats membres a les seves empreses. Aquest
màxim és conegut com la regla de minimis i aquesta regla
suposa que no es poden atorgar més de 200.000 euros d’ajudes
econòmiques a una empresa al llarg de tres exercicis fiscals.
Aquesta regla és aplicable també a les Illes Balears, encara que,
a parer del Grup Parlamentari El Pi, no hauria de ser aplicable
ja que a altres arxipèlags de la Unió Europa se’ls excepciona i
se’ls exonera d’aquest límit de minimis per raons precisament
de compensar la insularitat. Evidentment nosaltres consideram

que les Illes Balears no haurien d’estar subjectes a aquesta
limitació.

Però, bé, la qüestió és que, arran de la pandèmia, les
administracions públiques, l’Estat i la comunitat autònoma, han
posat en marxa línies d’avals, línies d’ajudes, de suport, de
liquiditat que coneixem com a línies ICO i línia ISBA.
Aquestes línies intenten mantenir l’oxigen a les empreses de les
Illes Balears, però es genera la situació que aquestes ajudes,
aquest suport de liquiditat per part de l’Estat o/i de la comunitat
autònoma computa com a minimis. Per tant, algunes empreses
que ja tenien una mancança de finançament en compensació de
la insularitat, perquè aquests 200.000 euros màxim és escàs en
tres exercicis, resulta que si a això li han d’afegir aquestes
línies d’avals, aquesta liquiditat, doncs, evidentment minvarà
el que rebran realment com a compensació de la insularitat. Per
tant, aquí, al final, podem acabar reduint la ja poca i escassa
compensació de la insularitat que tenen les empreses de les Illes
Balears. 

Davant d’aquesta situació el que proposa El Pi és instar el
Govern de l’Estat que faci els canvis normatius o els canvis
interpretatius perquè quedi claríssim que aquests crèdits ICO i
aquests crèdits ISBA no computin dins la regla de minimis. 

La segona proposta que fem és que el Govern de les Illes
Balears faci exactament el mateix, faci els canvis normatius i
els canvis interpretatius necessaris i estableixi les accions
pertinents perquè quedi claríssim que aquests crèdits, aquestes
línies de liquiditat, no computen dins de regla de minimis. 

I finalment, la nostra tercera proposta és tornar a instar la
Comissió Europea que elimini la regla de minimis per a les Illes
Balears, que no sigui aplicable a les Illes Balears, atesa la seva
singularitat insular, reconeguda per la Constitució, per l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, però que al final no té el
reflex i l’aplicació pràctica que voldríem. 

Aquesta és simplement la nostra proposta. Moltíssimes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació en torn de fixació
de posicions començam donant la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta, bona tarda, diputades i diputats. I no
pot ser d’altra manera, estam d’acord, com és freqüent que hi
estiguem amb el Sr. Melià, especialment en temes que van a la
Comissió d’Economia, també a la Comissió d’Hisenda i en
conseqüència nosaltres també votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Igual que El Pi, el Partit Popular, especialment mitjançant
la nostra diputada Assumpció Pons, també ha fet reiterades
preguntes escrites en relació amb la regla europea de minimis,
sobretot nosaltres les hem fetes en relació amb les ajudes al
transport de mercaderies per a les empreses industrials, crec
recordar que cinc preguntes ja ha formulat la nostra diputada.
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I també en relació amb el compromís que inclou el Règim
Especial de les Illes Balears, el REB, de suprimir el límit de les
ajudes al transport a les que tenen accés les empreses de les
Illes Balears per la regla de minimis. 

També mitjançant la Sra. Pons, hem registrat altres
proposicions no de llei, encara que no exactes a aquesta de
Proposta per les Illes, però sí que en el mateix sentit sobre
l’impacte de la regla de minimis, que imagín que es discutiran
aviat a aquesta comissió o a la Comissió d’Economia. Per tant,
per coherència nosaltres li donarem suport. 

Veiem ben necessari, sobretot en la situació actual, que es
facin els canvis interpretatius necessaris perquè els crèdits ICO
i ISBA per la COVID-19, no computin per a les empreses com
ajudes d’Estat. Arran de la COVID i precisament pels greuges
que la COVID ha dut a les empreses s’han dut a terme diverses
ajudes per al finançament de les empreses, en molts de casos
perquè aquestes poguessin seguir vives, perquè poguessin tenir
liquiditat, com bé ha explicat el Sr. Melià, el límit de la
Comunitat Europea de les ajudes econòmiques que els estats
poden rebre en tres anys és de 200.000 euros i, com bé ha
explicat, i a causa, entre d’altres coses, de la insularitat, aquesta
regla s’aplica a les Illes Balears, però no s’aplica a altres illes
de la Unió Europea.

Per tant, això vol dir que la poca compensació a la
insularitat que ja tenim encara sigui més disminuïda per aquesta
normativa i és per això que nosaltres votarem a favor de tots i
cada un dels tres punts proposats a aquesta PNL i que jo crec
que ja no importa reproduir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, vostè diu que el
règim de mínims està establert en 200.000 euros, però, a causa
de la crisi, s’ha ampliat aquest límit de mínims, que el límit
durant el 2020 va ser de 800.000 euros i en el 2021
d’1.800.000 euros. Els nous marges són més amplis i més
generosos.

També indica la seva proposició no de llei que els crèdits
ICO i els crèdits ISBA que no computin dintre la regla de
mínims. Entenem, des d’Unides Podem, que no va amb mínims
aquests crèdits. Per tant, li dic que nosaltres no donarem suport
al primer punt ni al segon, però sí que votarem a favor del
tercer punt. Per això demanem votació separada. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació té el torn de
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans estam
a favor d’aquesta proposició no de llei i votarem a favor dels
tres punts. 

Independentment que s’hagi incrementat la regla de minimis
a les Illes Balears, la situació de moltíssimes empreses és tan
dramàtica que segurament els increments d’aquests minimis
també perjudiquen diverses empreses o moltes empreses de les
nostres illes. Per tant, seguirem donant suport a aquests punts
de la proposició no de llei.

I al tercer punt evidentment hem de compensar la
insularitat, hem de cercar fórmules perquè els productes que es
construeixen, que es produeixen a les Illes Balears estiguin en
igualtat de condicions que els que es fan a la península. Per
tant, tocar la regla de minimis forma part d’aquesta
compensació de la insularitat. Per tant, també hi estam d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té el torn de paraula la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, vull dir, aquest tema
d’eliminar el límit de la regla de mínims a Balears és una
reivindicació històrica de MÉS per Mallorca, vull dir, hem
insistit, hem votat sempre a favor i evidentment seguirem
votant-hi a favor i, a més, com s’ha dit aquí, també és una
qüestió que està establerta en el règim especial, demanar que
l’Estat faci tot el possible davant la Comissió Europea perquè
s’elimini aquesta regla de minimis per a les Illes Balears, i que
de qualque manera que en aquest moment no l’han de complir
les regions ultraperifèriques, com és el cas de Canàries.

Sabem que és una regla precisament que retalla moltes
qüestions de competitivitat a les nostres empreses i per tant
necessitam que es modifiqui.

Dit això, per tant, si el Sr. Melià permet la votació separada,
votarem a favor del punt 3, no pot ser d’altra manera, en
coherència precisament amb el que he explicat abans. Però sí
que és vera que en el punt 1 i 2 entenem, pel que nosaltres hem
intentat esbrinar, que els crèdits ICO i els crèdits ISBA van per
un altre mecanisme que no és la regla de minimis, que van per
un marc nacional temporal establert en aquest cas per a la
COVID-19 i que, per tant, no estan subjectes ja a aquest règim
de minimis i que, per tant, no té raó de ser que sol·licitem la
seva eliminació.

Ja ha dit la companya abans que també, a part d’això, sí que
és cert que entenem que les regles de minimis en aquest
moment s’han ampliat a nivell europeu, evidentment,
suposadament per la COVID i per les ajudes que tots els estats
han donat a les seves empreses.
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Per tant, en conclusió, si es permet la votació separada,
nosaltres votarem el tercer punt a favor i els altres, primer i
segon, en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Con toda brevedad, pues hemos
hablado muchas veces ya del tema de los minimis en este
parlamento, en esta comisión y en pleno.

Lo cierto es que nosotros compartimos plenamente la
necesidad de compensar la insularidad, que es además algo, un
principio que está recogido en la Constitución, que, como ya
saben todos ustedes, en el REB, vacío de contenido, no se
compensa de ninguna manera, y evidentemente estamos a favor
de eliminar esa regla de minimis en lo que se refiere a la
situación de insularidad de Baleares, como tienen otras islas del
Mediterráneo. 

Con lo cual, nosotros sí vamos a votar a favor de los tres
puntos de la iniciativa de El Pi. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no aprofundiré massa més en el
debat perquè crec que tothom, crec que realment no dona ja
molt més de sí, perquè s’ha explicat prou clarament, primer la
motivació del grup El Pi per presentar-la, que s’entén
perfectament, però també s’han explicat els arguments per part
d’altres grups per no donar suport als punts primer i segon, els
quals jo subscric, eh?, els quals jo subscric en aquest moment. 

Per tant, nosaltres no donarem suport al primer i segon punt,
però sí donarem suport al tercer perquè, en qualsevol cas, sí
que és convenient que s’impulsi una renovació o una
actualització dels criteris interpretatius que reflecteix aquí El Pi
i que hem de permetre una aplicació més generosa d’aquesta
regla a les nostres illes atenent a aquesta compensació de la
insularitat.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Tur. És el torn ara del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Bé, com
també han expressat els meus companys anteriorment,

companys o socis de govern, donarem suport al punt 3 perquè
des del Govern de la Sra. Armengol sempre s’ha lluitat perquè
les Illes Balears siguin reconegudes com a regió ultraperifèrica.
De fet, durant la passada legislatura, amb la consellera
d’Hisenda, la Sra. Cladera al front d’aquesta conselleria, no
només vàrem fer pressió al Govern de l’Estat sinó que jo
mateixa vaig acudir en una sèrie d’ocasions a reunions a
Brussel·les per tal que les Illes Balears fossin considerades com
a regió ultraperifèrica a tots els efectes i, com no, també pel que
fa a la regla de minimis, i que no estiguéssim subjectes
precisament a aquestes limitacions que no fan més que incidir
sobre la competitivitat des del punt de vista negatiu, sobre la
competitivitat de les nostres empreses. 

Tenim dret a actuar i a realitzar activitats empresarials amb
les mateixes condicions que Canàries i, simplement, el que es
demanava amb aquesta eliminació de la regla de minimis per a
les Illes Balears és això, poder competir dins el mercat intern
en condicions iguals que la resta d’empreses peninsulars.

Per tant donarem, com deia, suport a aquest apartat 3.

I no podem donar suport al punt 1 i 2 perquè, evidentment,
aquesta proposició no de llei és una proposició no de llei o bé
desfasada o que no té en compte els nous terminis temporals
que ha marcat la Unió Europea, perquè, juntament amb els
200.000 euros en 3 anys de regla de minimis, arran de la
pandèmia de la COVID-19 es va incorporar un nou límit, que
es acumulable al primer, de 800.000 euros per a ajudes directes
a empreses.

Per tant en cap cas actuarien els 200.000 euros, com deia el
Sr. Melià, en tres anys sinó que actuaria aquest milió d’euros,
200.000 euros per una part i els 800.000 euros ampliats per
aquest nou marc temporal, i, per tant, entenem que en aquest
sentit la PNL està totalment desfasada.

Bé, i apuntant al que deien els meus companys, idò tampoc
podrem donar suport a aquest punt 1 i 2. Però sí al 3. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Per al torn de contradiccions
té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies. Bé, primer de tot, vull clarificar que el que
nosaltres demanam en els dos primers punts és
independentment de la quantia dels minimis perquè el que
nosaltres volem és que quedi claríssim que les línies de
liquiditat ISBA i ICO no computen minimis, sigui aquest
minimis un milió o sigui aquest minimis 200.000 euros, el que
volem és que quedi claríssim que no computen. 

Per tant, vostès, l’argument de la quantia, que els podria
acceptar, no ens serveix perquè els dos primers punts el que
volen és que no computin les línies de liquiditat. I si hi ha
qualsevol dubte més val que sigui clarificat. Vostès em poden
dir, bé, no està tan clar que computin, bé, no estarà tan clar,
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però nosaltres el que volem és que quedi absolutament
transparent, que no hi hagi cap dubte, que no hi hagi ningú, cap
funcionari de cap agència tributària que pugui arribar a la
conclusió que sí que computen. Per tant, nosaltres consideram
que està bé que hi hagi seguretat jurídica, i això és donar
seguretat jurídica. Dels dos primers punts volem que no
computin. 

És cert que hi ha un marc temporal d’ajudes que és un
complement dels minimis, no és que..., durant un moment
temporal incrementa la quantia, durant un moment temporal.
Durant un moment temporal però els 200.000 euros continuen
essent la quantia, temporalment aquesta quantia és
suplementada durant aquest termini.

Però bé, ja dic, dins la nostra proposició no de llei això de
la quantia és relativament important, nosaltres el que volem és
que les empreses que hagin de rebre una ajuda per insularitat la
rebin íntegrament com la tenien si no haguessin rebut una línia
de liquiditat ISBA o ICO. Aquesta és l’essència de la nostra
proposta, i vostès es veu que no estan d’acord amb aquesta
essència, la qual cosa és realment preocupant, perquè aquesta
és la qüestió de fons i la qüestió bàsica i la qüestió important.

I evidentment nosaltres, com que el que volem és eliminar
la regla de minimis, pensam que els dos punts primers són
coherents amb el punt tercer, però vostès només es volen
quedar amb el punt tercer però no volen ser coherents, perquè
tot allò que obliga el Govern de les Illes Balears o el Govern de
l’Estat a vostès no els va bé, el que els va bé és enviar-ho a la
Comissió Europea, però quan toquen els nostres ja tot són
emperons.

I aquesta és, malauradament, la realitat i segurament,
malauradament, és, en part, l’explicació per la qual no hem
aconseguit a les Illes Balears compensar de bon de veres la
insularitat.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Accepta la votació per separat
que han demanat?

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Així, doncs, entenc que n’hi hauria prou a votar els
punts 1 i 2, per una banda, i el punt 3, per una altra. Hi estan
tots d’acord, els portaveus?

Passam doncs a votar, en primer lloc, els punts 1 i 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passem doncs a votar el punt número 3.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Així, doncs, queda aprovat el punt número 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1843/21 i queden rebutjats els
punts 1 i 2 de la mateixa proposició no de llei. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2342/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d’una
comissió parlamentària per al seguiment del finançament
i execució dels projectes per ser finançats pel fons de
recuperació europeu Next Generation EU.

Passem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2342/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pels
fons de recuperació europeus Next Generation EU. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Moltes gràcies, presidenta. Mirin, una pregunta: em puc
retirar la mascareta per fer la intervenció? 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdó?

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Em puc retirar la mascareta per fer la intervenció?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies. És que resulta prou més fàcil, no?

Bé, no és un tema nou, perquè diferents grups ja han portat
iniciatives semblants o idèntiques, si se li vol dir així, en algun
altre moment d’aquestes setmanes, infructuosament no ha
prosperat la demanda que la Mesa creï aquesta comissió no
permanent, que ha de fer el seguiment de les inversions que es
faran en un futur breu, si Déu vol, amb els fons Next
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Generation. I nosaltres, veient que la Mesa, una vegada oïda la
Junta de Portaveus i haver recaptat el sentit favorable majoritari
dels grups parlamentaris, tot i així, no ha decidit impulsar la
creació aquesta Mesa, vist això, hem decidit mantenir aquesta
proposició no de llei i per això avui la tornam debatre. 

Jo, de fet, n’estic prou sorpresa perquè comptava amb
retirar-la, ja hi ha un acord, en teoria hi ha un acord de la Junta
de Portaveus sobre aquesta qüestió, per tant no tenia cap sentit
venir a discutir això una vegada més. No obstant, com que hem
vist que la Mesa no sembla tenir aquesta predisposició,
mantenim la iniciativa i pensam..., per tant...

També vull explicar una cosa, és a dir, el tarannà de la meva
intervenció aquí no és tant ni tornar explicar arguments, que els
sabem sobradament tots quants som aquí, ni tampoc venir aquí
a explicar cap història, senzillament m’agradaria que la
intervenció serveixi per convèncer els que encara no estan
convençuts. Perquè no tothom està igual de convençut de la
necessitat i importància de la creació d’aquesta comissió. 

No hi ha cap dubte que de setembre en endavant el
protagonisme, més que COVID, el tendrà parlar dels projectes
i inversions que s’han de dur a terme, això serà el que
protagonitzarà, segons el meu humil entendre, l’activitat
política tant del Govern, com també del Parlament, els propers
mesos, i sobretot des de setembre fins a final d’any i, així i tot,
una vegada aprovats els pressuposts de la comunitat. 

Em sembla poc, com ho diríem per dir-ho d’una manera
també elegant,, em sembla poc rigorós, em sembla poc
respectuós amb el sentir majoritari dels grups parlamentaris, el
fet que la Mesa no hagi donat ja forma i no hagi constituït ja
aquesta comissió. Perquè, realment, l’instrument més útil per
fer el seguiment de com es gestionaran aquests fons per part del
Govern, i també d’alguna manera per participar-hi com a grups
parlamentaris, en la mesura que sigui possible, és a través
d’aquesta comissió.

Perquè supòs que ningú no es pensa que una part de control
al Govern respecte d’un tema tan gruixut com són aquests
projectes es pugui fer amb preguntes parlamentàries. Les
preguntes parlamentàries no són un instrument segurament el
més eficaç possible per fer aquest control. I jo crec que és de
justícia, perquè al cap i a la fi, la sobirania del poble la
representa el Parlament de les Illes Balears, a través dels seus
grups parlamentaris, que el Parlament no tengui res a dir-hi,
que el Parlament no tengui cap seguiment a fer, que el
Parlament no pugui conèixer l’evolució dels projectes, com es
pensa fer si no és a través d’aquesta comissió?

Per tant, em costa molt entendre com una qüestió que és
absolutament transcendental, i que crec que, a més, contribuiria
molt positivament a l’execució i evolució d’aquests projectes
el fet que els grups parlamentaris poguessin fer-ne un
seguiment, crec que seria positiu, no per una qüestió de
fiscalització del Govern, -no, no és això-, és per una qüestió...,
ens en fem també partícips d’alguna manera, els grups
parlamentaris que se’n puguin fer partícips, i contribuir també
amb les seves aportacions i observacions i amb la seva feina a
fer que aquests projectes arribin al millor port possible,

cadascun d’ells, tant els d’iniciativa pública com els d’iniciativa
privada. 

Per tant, què demanam aquí? Idò demanam el que en teoria
ja s’ha acordat, però ho tornam a demanar, amb l’esperança, si
ho volem dir així, que si aquesta proposta rep novament el
suport majoritari, i jo voldria per responsabilitat de tots que fos
un suport unànime, perquè crec que tenim el deure, tots quants
som aquí de donar suport unànime a aquesta iniciativa; però
m’agradaria que aquest suport unànime servís perquè la Mesa
reconsideri la seva postura i que, d’una vegada per totes,
prengui, adopti aquest acord, de manera que en setembre, quan
els grups parlamentaris tornem, torneu reprendre l’activitat
diària, pugueu immediatament -immediatament- començar a fer
feina darrere aquesta qüestió, que, ja dic, és que serà el que
tendrà protagonisme, tot el que queda d’any. D’aquí a un any
vista seran aquests projectes, bàsicament.

No dic que tota la resta deixi d’importar, però evidentment
serà aquesta qüestió, és a dir, el Govern estarà majoritàriament
ocupat en això. Perquè aquests fons són d’un abast tan
transversal que afectaran la rutina i el dia a dia de totes les
conselleries.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:  

Acab, Sra. Presidenta. Per tant jo els demanaria que
tenguéssim unanimitat en aquest punt i ho féssim possible entre
tots. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ja per al torn de fixació de
posicions, passem la paraula, en primer lloc, al portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Toni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular no podem més que subscriure el cent per cent de les
paraules que acaba de dir la Sra. Sílvia Tur. I no ho podem fer
d’altra manera perquè aquest grup parlamentari és el que ha
presentat dues iniciatives ja per intentar crear aquesta comissió
de fons europeus. 

Jo no reiteraré la necessitat de crear aquesta comissió,
perquè és evident i ho ha explicat molt bé la Sra. Tur, el que sí
he de reiterar perquè, tal vegada..., és clar, els grups
parlamentaris que donen suport al Govern ens diran, ara tot
d’una, ens diran que no, que en aquesta Comissió d’Hisenda
anam sobrats per fer el control de fons europeus. La resposta és
no, no és suficient, perquè en aquesta comissió ja, de fet, ja té
molta feina amb moltes altres coses, i els fons europeus
requereixen una tasca de control específic; però els fons
europeus i altres fons extraordinaris que han vengut com a
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conseqüència de la COVID, o que puguin venir com a
conseqüència de la COVID.

Bé, idò, nosaltres creiem des de fa temps, vàrem presentar
una sol·licitud de creació d’una comissió no permanent, tal com
planteja la Sra. Tur, se’ns va rebutjar. Hem presentat una
sol·licitud per crear una comissió permanent, perquè creiem
que això tendrà una continuïtat en el temps i, en conseqüència,
requereix la possibilitat, en fi, de presentar iniciatives,
presentar aquesta tasca de control, que es pugui fer al llarg d’un
període llarg de temps. Tampoc! Més aviat, tampoc no, a la
Junta de Portaveus aquesta iniciativa va assolir el suport
majoritari de la Junta de Portaveus, i de forma realment
increïble la Mesa del Parlament, aprofitant els grups que donen
suport al Govern, la majoria que hi tenen, vetaren la possibilitat
que aquesta iniciativa arribàs a Ple, quelcom realment increïble;
és sorprenent que els grups que conformen el Govern vetin la
possibilitat que la majoria d’aquest parlament pugui prendre la
decisió a Ple de la creació d’aquesta comissió permanent o no
permanent, en el seu moment. 

Això sí, els vull dir una cosa: no ho evitaran, no ho evitaran.
Fa molt de temps que els vàrem avisar, vàrem entrar ahir
mateix una esmena al Decret Llei 3/2020, perdó, 21, perquè
aquesta comissió, la creació d’aquesta comissió, es voti en el
Ple, i si rep el suport majoritari de la Cambra quedi creada per
llei. I així evitam ja el veto que el conseller parlamentari i
president d’aquesta cambra ha evitat constantment, ja sabem
que a instàncies de la presidenta Armengol, d’això no en tenim
cap dubte, però la realitat és aquesta!

I és realment, com ha dit bé la diputada Sílvia Tur, és
realment vergonyós que els diputats d’aquesta cambra vetin la
possibilitat de controlar els fons europeus, que és una tasca que
ens correspon com a diputats d’aquesta cambra! És realment
increïble que els grups que conformen el Govern no vulguin
participar d’aquesta tasca de control! Ja sé que fem el control
els partits de l’oposició, però que vulguin vetar que l’oposició
pugui fer la seva feina és realment una vergonya que no té nom,
sincerament.

Per tant, no tenc res més a afegir, moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari d’Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Unides Podem votarem en
coherència amb el que hem vingut dient a la Junta de Portaveus
en els diferents debats que hi ha hagut sobre aquesta qüestió.
Entenem que aquesta decisió, com bé heu dit aquí, ja es troba
dins la Mesa del Parlament i en aquest cas li correspon a la
Mesa decidir i gestionar aquesta petició. 

Nosaltres, des d’Unides Podem, no entenem que sigui un
vet, com s’ha dit aquí anteriorment, que es pugui fiscalitzar i
controlar tot el tema dels fons europeus, és més, hi ha més d’un
espai precisament per poder controlar i fiscalitzar. Tot i així,
nosaltres entenem que aquesta proposta que avui es presenta ja

està, ja es troba a la Mesa i haurà de ser la Mesa qui prengui
aquesta decisió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El passat mes de febrer el Grup
Parlamentari Ciutadans va presentar una moció sobre la gestió
i coordinació dels fons europeus, principalment crear una
oficina tècnica d’avaluació i gestió d’aquests fons i d’aquests
projectes. Aquesta iniciativa va tenir dues esmenes..., bé va
tenir tres esmenes, una del Grup Parlamentari Popular i una
altra del Grup Parlamentari Mixt que demanaven la creació ja
d’una comissió per al seguiment dels fons europeus. En aquell
moment nosaltres no vàrem acceptar aquestes esmenes perquè
estàvem absolutament centrats en què realment es fes una
oficina tècnica amb experts, amb personal independent, per
poder gestionar, primer quins projectes es tiraven endavant i
com es gestionaven.

Un cop això, ja finalment s’ha fet realitat, quan el Grup
Parlamentari Popular va presentar una iniciativa de crear una
comissió ja per al control de les despeses dels fons europeus,
vam donar el nostre suport i ara la Mesa ja té aquest mandat, el
que passa és que ho té, com es diu, bloquejat.

El portaveu del Grup Parlamentari Popular el Sr. Costa ha
anunciat que el seu grup parlamentari ha presentat una esmena
dintre del projecte de llei de fons europeus, també per crear
aquesta comissió, i nosaltres ja anunciem que votarem a favor
d’aquesta esmena perquè es pugui tirar endavant amb aquesta
comissió.

Parlant d’aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Mixt, que la mateixa Sra. Tur ja ha dit de si
dubtava en retirar-la o no, és que, és clar, ens trobem que la
Mesa ja té el mandat, la Mesa ja té el mandat d’aquesta
proposició no de llei perquè la Junta de Portaveus, la majoria
dels grups parlamentaris que representen la majoria, ja van
votar a favor. Per tant, considerem que, com a política útil, no
podem votar a favor perquè és un mandat que ja existeix. De
totes maneres, com ja he anunciat, sí que votarem a favor de
l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Popular al
projecte de llei que tramita la llei de fons europeus.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres votarem en línia amb
el que hem votat des de MÉS per Mallorca fins ara, en el sentit
que creiem que aquesta comissió..., es varen adaptar, hem de
pensar que quan hi va haver la remodelació del Govern i es va
crear la Conselleria de Fons Europeus, com així té previst el
Reglament, les comissions es poden adaptar, diguem, a la nova
estructura de Govern i això és el que s’ha fet i, per tant, aquesta
comissió diguem que és la que canalitza sobretot les
competències que du a terme aquesta Comissió de Fons
Europeus, que jo crec que, principalment, són precisament
aquests fons de reestructuració, aquest fons React i, per tant, és
aquí on hem de fer el control i demanar les compareixences que
siguin necessàries i fer tot aquest seguiment de la feina que fa
aquesta conselleria amb aquest tema.

Evidentment coincidim que és molt important, coincidim
que és un tema precisament que és una etapa evidentment que
fins ara no havíem viscut, que és un tema que ens durà feina,
però bé, a nosaltres la feina tampoc no ens espanta i, per tant,
seguim pensant que en aquests moments, fins ara, aquest és el
canal. Per tant, votarem en contra d’aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del portavoz del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros estamos al 99%
de acuerdo con todo lo que ha dicho la Sra. Tur, ese 1% sólo es
la de la expresión de la “soberanía de Baleares”, nosotros
pensamos que el Parlamento es la representación de la voluntad
política de los ciudadanos de Baleares, pero no de su soberanía,
porque pensamos que no existe la soberanía de los ciudadanos
de Baleares. Pero ya digo, en todo lo demás le damos
completamente la razón.

Lo que no acabamos de entender es, si no hay nada que
ocultar, ¿cuál es el problema de crear esta comisión que, a fin
de cuentas, lo único que nos va a reportar es más trabajo, pero
a la vez más transparencia? Pero es que ustedes parece que ya
tienen un ánimo previo de hacer las cosas mal, porque, si no, no
tendrían ningún problema en que hubiera un órgano encargado
simplemente de fiscalizar lo que se hace. Porque, además, les
recuerdo que la esencia del parlamentarismo, donde nace el
parlamentarismo precisamente es en el control del dinero, las
primeras cortes que se constituyen en el mundo son para
controlar el dinero del Estado, el tira y afloja entre la corona y
los súbditos para ver qué impuestos se ponían y qué obtenían
los súbditos a cambio de esas concesiones a la corona. Y esa es
la esencia del parlamentarismo de la que ha nacido todo lo
demás.

Ustedes pretenden mantener la opacidad de estos fondos.
Unos fondos que también haciendo un poco de historia, van a
llegar a España gracias a que VOX se abstuvo en la votación
del Congreso, que nos pusieron de vuelta y media, porque
vamos, “la muleta de Sánchez”, etc. Nosotros, en un acto de
responsabilidad, pensamos que ese dinero era necesario y tenía

que llegar a España. También es cierto que se nos había
ocultado el dictamen contrario del Consejo de Estado.

Pero desde el principio dijimos que había que controlar muy
seriamente cómo se iba a gastar este dinero, cómo se iba a
gestionar y esa es nuestra única intención. Y no entiendo,
repito, por qué ustedes se oponen a que esta cámara tenga
conocimiento de cómo se van a gastar ustedes este dinero, a no
ser que tengan la intención de gastárselo de una manera non
salta.

Nosotros votaremos a favor. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estic temptat de dir al
portaveu de VOX que, com diuen, “qui amb al·lots es colga,
compixat s’aixeca; perquè, és clar, si et colgues amb Sánchez,
et pots arriscar que t’enganyi i que t’amagui informació. Però
bé, no és aquesta la qüestions que ens ocupa.

La qüestió que ens ocupa és molt fàcil, nosaltres
evidentment mantendrem la nostra postura absolutament
favorable a la creació d’aquesta ponència, d’aquesta comissió,
d’aquest òrgan de control en el Parlament dels fons europeus,
per què? Per rellevància, i ho explicat perfectament la Sra. Tur,
i per transparència. I perquè és molt rellevant i perquè fa falta
transparència, em sembla de sentit comú i de lògica absoluta
que això sigui una realitat. Per tant, tot el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Melià. Per últim té el torn de paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tots. Des del Grup
Socialista no donarem suport a aquesta proposició no de llei de
creació de la comissió i faré una sèrie de comentaris respecte
de les nostres opinions.

En primer lloc, és una decisió de la Mesa, com ja s’ha dit,
que té el mandat i, per tant, no pens que fos a nosaltres, en tot
cas, que ens toqués determinar-la, però som aquí per parlar-ne,
així que cap problema.

El Reglament d’aquest Parlament ja té prevista la creació
evidentment de les comissions no permanents, que són de dos
tipus: unes d’investigació i la resta d’estudi, cada una amb els
seus procediments, però bàsicament les dues preveuen la
investigació o l’estudi d’una qüestió concreta. Acabat l’estudi
es fa un informe, un dictamen i després ja els grups
parlamentaris prenen consideració i es fa el debat de les
resolucions corresponent.
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És clar, aquí es planteja una comissió d’estudi, perquè es fa
referència a l’article 60, i jo francament no acab de veure la
semblança d’una comissió d’estudi amb el que aquí es planteja,
jo no li acab de veure. Per a mi, no sé si té res a veure una
comissió d’estudi amb una comissió de seguiment del
finançament i l’execució d’un fons. Això el primer.

Després l’article 61 diu que les comissions d’estudi tenen
per objecte l’anàlisi de qualsevol assumpte que afecti la societat
i, per tant, jo el que entenc és que aquí vostès volen portar a
terme una anàlisi, potser podríem analitzar els fons europeus
perquè, de fet, jo pens que no es pot fer altra cosa.

Però vostès diuen que la finalitat és un seguiment, per a mi
seguiment no és anàlisi i per a mi seguiment no és estudi, per
tant això és el primer. 

Diu també l’article 61 que ha d’haver-hi una proposta amb
objecte d’estudi, regles d’organització i termini de finalització.
Jo pens que si volen vostès, i quan dic vostès crec que puc
englobar el grup Mixt i el Partit Popular, que ha fet en diverses
ocasions crec la mateixa proposta, home!, el mínim, el mínim
seria que ens portin una proposta que estableixi tot l’anterior.

Que diu la proposta que les regles seran del capítol 3 i que
finalitzarà quan acabi la missió? Bé, jo pens que això no ens ve
a dir gran cosa, aquí el que al final votam pens que és un títol
de la comissió, no?, vinga, facem una comissió de fons
europeus. I és el que em porta a pensar que pugui haver-hi
darrere al final un objectiu d’una mica fer un..., és a dir, una
qüestió d’imatge, no?, una qüestió del titular. Perquè el que
queda clar és que, al meu entendre, el procediment no és
correcte, i que això el que acabam fent és manyegar el
Reglament per arribar a un lloc on vostès volen arribar.

Que vostès volen plantejar la necessitat d’una comissió de
control de la despesa? Bé, d’acord, encara a això ho podríem
entendre..., -idò plantegin-la, jo pens que això no és del que
parlam avui. Per a mi seguiria essent la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts d’aquest parlament, però encara es respecta amb
major mesura les atribucions que té el Govern i les atribucions
que té el Parlament, no crec que faci falta que recordi que el
govern executa, gestiona, i el Parlament legisla i controla,
evidentment, ningú els ho negarà, no seré jo qui els ho negui.

Però, és clar, per això dic, el que jo veig aquí és que hi ha
una intenció una mica més d’imatge, no?, jo el que pens és que
els grups que varen negar-se a aportar en positiu en aquesta
pandèmia, en aquesta crisi, els grups que es varen negar a donar
suport i a participar en el Pacte de reactivació ara, per tapar
aquesta errada, bé, idò demanarem una comissió que haurà de
ser el remei de tots els mals. I això també ho tenen en comú el
Grup Mixt i el Partit Popular.

En febrer de 2021 el Govern fa una remodelació, molt bé,
crea la Conselleria de Fons Europeus, molt bé. Per cert, la seva
companya, la diputada companya del Partit Popular ens deia en
una pregunta que no feia falta, que si tot ho havia de triar Pedro
Sánchez no feia falta fer una conselleria i un conseller, però
llavors per contra sí que volen fer una comissió, potser és que
volen vostès substituir la conselleria per aquesta comissió,
però, bé...

En aquell moment es va fer també una redistribució de les
competències de cada conselleria, les competències de la
conselleria de Fons Europeus varen recaure dins la comissió
d’Hisenda i tots els grups -tots els grups- varen estar-hi d’acord
i ningú no en va dir res. En aquell moment, ja estava creada
evidentment la conselleria i també tothom era coneixedor del
que implicava el fons Next Generation. 

Per tant, com deia, a mi em semblen qüestions d’imatge, jo
no els negaré, evidentment, la seva feina de control...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR: 

..., que la tenim tots i que és necessària, però jo no veig que
estigui en cap cas compromesa, no em sembla que estigui en
cap cas compromesa. Vostès tenen totes les eines en aquesta
comissió: tenen les preguntes de plenari, tenen..., no els ho he
de recordar jo, tenen les compareixences i el compromís del
conseller que compareixeria tantes vegades com fes falta. 

A nosaltres ens sembla que es perd agilitat i, per tant, per
últim em queda dir que allò que tant diuen vostès quan es fa un
decret i no es tramita com a projecte de llei, que diuen que se’ls
priva la seva funció legislativa, pens que si al final plantegen
una comissió per gestionar els fons és el Parlament el que passa
per sobre i el que priva d’aquest dret de gestió dels fons
europeus. Això ho dic tal i com jo entenc que vostès plantegen
aquesta comissió. 

I simplement, per últim, permeti’m, tampoc no volia perdre
l’ocasió de desitjar-li el millor a la diputada proposant i que,
malgrat que avui no estiguem d’acord, hi hem estat moltes
vegades anteriorment i esper que en el futur també hi sapiguem
estar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:  

Gràcies, Sr. Marí. Per últim, en torn de contradiccions,
passem la paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Marí, per les seves
paraules d’agraïment, les valor molt positivament, de tot cor,
tant les seves com les que han dit alguns diputats i diputades
sobretot quan jo no hi era, que m’he absentat un moment per
anar a dinar i sé que hi ha hagut paraules d’agraïment i vull
tornar d’alguna manera aquest agraïment també a tots vosaltres.

A veure, m’agradaria fer un aclariment. Sr. Marí, si vostè
pensa que l’afany del Grup Mixt era obtenir notícia, jo per
començar li puc dir que aquesta comissió que tenim aquí,
aquesta iniciativa que debatem aquí no ha estat objecte de cap
comunicat per part meva a cap mitjà informatiu. Ningú -ningú-
no sap que debatem això, més que nosaltres. Imagini’s quin
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afany!, hagués pogut treure un comunicat ahir, fer una roda de
premsa a Formentera, etc., bé, totes les accions comunicatives
que hagués trobat oportunes. No he fet res. Això crec que
mostra que per a mi la prioritat no és donar-li repercussió
mediàtica, sinó que és convèncer, ja els ho he dit, que la meva
intenció era convèncer els que no estaven convençuts, bé.

I cadascun té les seves raons, però també els vull posar per
davant alguns antecedents. Vostè s’aferra a una sèrie
d’interpretacions literals del Reglament i, és clar, el Reglament
és interpretable perquè estam farts de veure aquí, i això és
història del parlamentarisme també,  com la Mesa interpreta el
Reglament a conveniència o segons la seva consciència o
segons l’oportunitat política de cada moment, perquè això és
així, ha estat sempre així i seguirà essent així, perquè la Mesa
té també reglamentàriament tota una sèrie de potestats, les
mateixes referides a la figura del president i, per tant, aquesta
capacitat interpretativa del Reglament forma part de la pròpia
acció parlamentària i de les mateixes atribucions de la Mesa.
Per tant, el Reglament no és... vegem, no és la teoria de la
relativitat, que té poca interpretació, és un reglament i, per tant,
la feina d’una sèrie de persones és interpretar-lo.

I vostè ha fet aquí una interpretació a conveniència seva,
que em sembla fantàstic, i, per tant, ara jo també la faré a
conveniència nostra, i nosaltres pensam que el Reglament, si
dóna la possibilitat de creació d’aquestes comissions, es diguin
d’estudi, es diguin de seguiment, es diguin de control, es diguin
d’investigació, al cap i a la fi senzillament tenen una finalitat,
que és permetre la participació dels grups parlamentaris en
l’evolució d’un tema concret, en la investigació d’un tema
passat, en l’execució d’un tema futur com és aquest cas.

Crec que està dins les regles del joc perfectament previstes
per part d’aquest reglament i d’aquesta cambra.

I, és clar, vostès ens parlen dels instruments que té creats el
Govern, correcte. Però, miri, sap una cosa? I això li ho dic amb
total convenciment, el dia que el Govern va treure el decret, si
hagués fet una feina prèvia de consensuar-lo a nivell de grups
parlamentaris, de treballar un poquet aquest document a nivell
de grups parlamentaris, avui probablement no estaríem en
l’escenari d’haver de passar per tota una tramitació de projecte
de llei, o fins i tot si directament l’hagués traslladat a aquesta
cambra per tramitar-lo com a projecte de llei avui potser
estaríem a portes ja d’aprovar-lo. Per tant, quan arribàs el mes
de setembre estaria ja en ple vigor i crec que hagués estat un
decret llei que, donada la transcendència que té, hagués estat
més participat, més participatiu i segurament més ajustat al que
tots pensam que ha de ser una bona gestió d’aquests fons
europeus.

Per tant, no sé si això vostè ho creu o no, la veritat és que
tampoc no em preocupa massa, però bé, ja li ho dic, voluntat
aquí de treure un rèdit comunicatiu a nivell de premsa, idò no
n’hi ha cap; però... em decep d’alguna manera que vostès
recorrin a aquest tipus d’excuses per no tirar endavant un
mandat que, bé, que de fet la Mesa ja té, però que pel que es
veu ha decidit no fer-ne cas. I crec que també és inèdit, eh?, per
altra banda, ho he de dir, perquè jo duc sis anys aquí, no és
molt, no és molt, però hi ha molta gent que no en farà més que
jo, molta gent també, i és inèdit que per primera vegada un

acord de Junta no es porta endavant. Crec que això és un
precedent francament dolent, crec que és un precedent dolent.

Que vostès troben, i jo en discrep profundament perquè ho
he dit a la meva intervenció primera, que vostès troben que amb
les preguntes de control parlamentari i les compareixences dels
consellers ics, a qui correspongui en cada moment, és suficient,
és el seu punt de vista, però els he de recordar una cosa: una
pregunta dóna un torn de dos minuts a cada intervinent, vostè
sap que en un debat de quatre minuts no es poden analitzar les
inversions dels fons europeus, no es pot, no és el format. Supòs
que hi convindrà amb mi. 

Després una altra cosa: les compareixences al cap i a la fi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -sí, acab-, qui decideix fer-les i la periodicitat per fer-les i la
periodicitat per comparèixer finalment també recau sobre el
mateix Govern. Per tant, crec que no ha aconseguit convèncer-
me, Sr. Marí, que les fórmules que vostè proposa siguin les
millors per permetre aquesta transparència i aquest control, que
són les obligacions dels diputats i diputades d’aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passem, doncs, a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2342/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a una segona votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passen a una tercera votació.
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Vots a favor?

(Algunes rialles)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que persisteix l’empat, aquesta proposició no de llei
RGE núm. 2342/21 passarà a ser votada en el pròxim Ple
ordinari de la casa.

Abans d’acabar, vull acomiadar la Sra. Sílvia Tur, li
desitgem des de la comissió i des de tots els grups el millor,
d’aquí en endavant i en el seu futur. 

Vull desitjar també a tota la comissió i a la lletrada, gràcies
per la seva feina, a tots els membres que treballen a la comissió,
els càmeres, els bidells i a tots els membres de la comissió que,
si no hi ha canvis, tenguem un bon estiu i puguem relaxar-nos
una miqueta.

Sense haver-hi res més, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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